MINNESANTECKNINGAR
Serviceförvaltningen
Kommunikation och område

2013-02-13

Referens

Björn Adelly

Tullinge dialogforum

Tullinge dialogforum möte om snöröjning i Tullinge
Dag och tid

2013-02-12 kl 18.00 – 20.30

Plats

Tullinge medborgarkontor

Närvarande

Jens Sjöström (S) ordf
Anita Löfveberg (M)
Anders Thorén (TUP)
Inga-Lill Strömqvist (S)
Rita Ilomäki (TUP)
Sven-Gunnar Kurkson (S)
Elisabeth Nobuoka Nordin
(MP) vice ordf

Ej närvarande

Anna-Marie Carlsson (M)
Stefan Dayne (KD)
Lena Ingren (S)
Björn Adelly (TJM)
Samira Österberg (V)

1.
Jens Sjöström hälsar välkomna och inleder mötet.

Jens inledde mötet med att beklaga att det inte fanns ansvariga tjänstemän med
på mötet. Han beskriver därefter hur mötet ska organiseras.
En av besökarna vill först att politikerna i dialogforum ska berätta hur de ser på
det hela. Han påpekar också att kommunen blivit JO-anmäld efter att en person
inte har kommit ut från sitt boende p g a höga snövallar.
- Vi som kommer hit kan inte acceptera det som har skett, menar han. Vi
borde ha fått ut information innan det här mötet. Hur anvisningarna ser
ut för entreprenörerna borde finnas på hemsidan.
En annan av besökarna påtalade problemet för de rullstolsbundna att komma
till det här mötet p g a dålig snöskottning.
Det sades mer i inledningen med det finns med i redovisningen nedan.
2.
Grupparbetet

Kommunens organisation
• Anställ de som kan ploga. Inte de billigaste.
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Varför använder kommunen mellanhand som PEAB istället för avtal
direkt med snöröjare?
Det saknas snöuppläggningsplatser.
Tredje besvärliga vintern. Det är inget nytt.
Det ska stå tydligt på hemsidan vad avtalet omfattar.
Varför kan inte kommunen ha eget utbildat folk och bra maskiner som
det var förr om åren.
Kommunen borde ha bättre kontroll och uppföljning.
Var har jourtelefonen tagit vägen?
Bättre information på kommunens hemsida.
Kommunala borde checka av centrum och pendel
Entreprenörer funkar inte.
Vilken utbildning kräver kommunen av snöröjarna?

Prioriteringar
• Det borde finnas en snöröjningsombudsman.
• Prioritera där gamla, barn rör sig. Skolvägar, äldreboenden, vårdcentralen och kommunikationer.
• Vårdcentralen/apoteket och stationsområdet måste prioriteras.
• Vem avgör prioritering av vägar?
• Varför prioriteras gångvägen Tullinge – Alby.

Funktionshindrade
• Handikapparkeringar används som snöupplag.
• Handikappade på gruppbostaden mitt emot Eklidsskolan kommer inte
ut.
Fotgängare
• Varför tvingas gångtrafikanter ut i gatan då snön plogas upp på trottoarerna?
• Varför sandas det inte tillräckligt efter plogning?
• Fotgängare missgynnas. Snövallar vid anslutande stigar hindrar.
• Dålig snöröjning vid busshållplatser.
• Ploga inte upp snövall vid trottoarslut.
• Trottoarer plogas för sällan. Man kan inte gå med barnvagn och rullator.
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Trapporna vid pressbyrån, Tullinge station tog det tre veckor innan någon skottade.
Sätt namn på alla park och gångvägar så är det lättare att göra felanmälan på lampor, hål och snöröjning.
Finns det statistik på hur många som har skadat sig i backen utanför
medborgarkontoret.
Det är is under snön så man knappt kan gå.
Det borde finnas en ledstång att hålla sig i vid undergången mellan
Kvällsvägen - pendeltåget – centrum.
Backarna ner mot stationen är iskana och ingen sand.

Bilvägar
• Bygg inte upp snöhögar i korningar.
• Man använder inte diken allmän mark utan bygger upp vallar så vägen
blir smal.
Centrum
• Dålig plogning, mycket is och dålig sandning.
• Tullinge torg har i två år haft dålig snöröjning. Nu åker vi hellre till
Tumba.
• Det är inte plogat utanför affärerna och ingen sandning.
Samordning
• Variera sida när ni plogar upp snön så att inte alltid samma markägare
får snövallar hos sig.
• Kring vårdcentralen och apoteket måste markägarna samarbeta.
Småvägar
• Det tar lång tid innan mindre vägar som Fågelvägen plogas 24-48 timmar.

Övrigt
• Kommunen bör JO-anmälas.
• Jag måste köpa fyrhjulsdriven bil nästa gång. Den drar 20% mer
bränsle.
• Halkar ofta och blir osäker. (Jag är ändå bara 15 år.)
• Snöslunga verkar bli en nödvändighet om man bor i Tullinge
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Parkeringen vid Tullinge kyrka. Vallar på parkeringen och vallar för
ingångarna.
Snön måste fraktas bort. Jättevallarna kan inte bara ligga kvar.
Måste man ploga in snön på tomterna istället för att köra bort den?
Kommunens definition på en snösträng, mot bakgrund av vad som står
på kommunens hemsida.

Efter redovisningen
- Man borde sätta ut pinnar på kommunens vägar, som trafikverket gör.
- Centrumägaren berättade att man kommer att anlita en ny entreprenör
nästa år.
Jens Sjöström, dialogforums ordförande sammanfattade:
- Samordningen mellan olika markägare var viktig, särskilt kring vårdcentralen/apoteket.
- Prioriteringsdiskussionen tar han med sig.
- Han berörde också budgeten för snöröjningen som är töjbar eftersom
snön måste röjas.
- Kommunen har sedan många år vinterväghållning på entreprenad. Att
kommunen skulle ta över detta i egen drift skulle innebära stora maskininvesteringar. Dessutom innebär det att maskinparken skulle behöva
kunna utnyttjas även andra delar av året vilket idag inte finns underlag
för.
- Han har också noterat att det efterfrågades bättre information om exempelvis avtalen med entreprenörerna.
- Han vill också undersöka hur mycket PEAB styrde sina entreprenörer.
Vid pennan
Björn Adelly
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